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VÄLKOMNA TILL ETT NYTT 2018!
Ändring i sophanteringen
Som ni säkert redan har sett på anslag i huset har
Solna stad ändrat sina hämtningsrutiner. Det betyder
att de inte längre hämtar metallskrot. Vi har således
tagit bort metallskrotbehållarna. Stekpannor, tomma blomkrukor, porslin och liknande
går att slänga i kärlet för grovsopor i grovsoprummet. Alla övriga metallförpackningar
går man själv med till återvinningen, liksom plastförpackningar.

Kollektivt el-avtal
Vi beräknar att vara igång med det kollektiva avtalet under mars/april. Vi har tagit in
offerter från 5 elleverantörer, de kommer utvärderas av de medlemmar som valt att
engagera sig i frågan.

Digitalt portlås
Solna kommun har beslutat att införa digitala portlås på de fastigheter där det finns
boende som har hemtjänst och trygghetslarm. Detta betyder att ett sådant lås
kommer att installeras på föreningens entrédörr. Detta kommer dock inte att påverka
det låssystem vi har idag utan påverkar enbart den hemtjänstpersonal som har
tillgång till huset.

Nya stadgar
Föreningens nya stadgar är nu registrerade hos Bolagsverket och återfinns på vår
hemsida. Om någon önskar ett eget exemplar går det bra att kontakta någon från
styrelsen.

Extra städning
Under våren kommer extra storstädning att utföras i våra hissar, i tvättstugan och på
respektive våningsplans sopnedkast. Detta kommer att medföra att resp hiss och
tvättstugan tillfälligt kommer att stängas av. Meddelande kommer att sättas upp när
avstängningen sker.

Föreningen fyller 60 år 2018

Och det ska vi naturligtvis uppmärksamma. Styrelsen har beslutat tillsätta en
festkommitté och efterlyser intresserade medlemmar. Hör av er till någon av oss i
styrelsen eller anmäl dig på föreningens mail: brfmuraren1@gmail.com.

Budgeten 2018
Budgeten för 2018 är nu fastställd. Om inget oförutsett inträffar räknar vi med att
avgiften kommer att vara oförändrad under året.

Pumparna
Ett av tryckrören i pumpgropen har spruckit och rören kommer ersättas närmaste
veckorna. Under arbetet kommer tvättstugan att stängas av, förhoppningsvis bara
under en dag.

Laddning av elbilar
Styrelsen vill undersöka intresset för laddstolpar till elbilar. Om du avser att köpa elbil
under närmaste året vänligen maila brfmuraren1@gmail.com.

Ordinarie årsmöte
Datum för vårt ordinarie årsmöte är nu fastställt till den 14/5. Anteckna gärna detta
datum redan nu i era kalendrar.
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